نحن قسمنا بينهم معيشتهم
موالنا الشيخ محمد ناظم الحقاني النقشبندي  4كانون الثاني 2102
المالئكة ال تسمح بلمس هذا الشخص  .الذي ٌنزل من السماء ال ٌمكننا صده  .لذلك المالئكة عندما ترى اللون األخضر ،
ٌصدونه وٌدفعونه بعٌدا .لذلك إنتبهوا ال ترتدوا البنطلون  .إلبسوا المالبس النسائٌة  .كل من تتبع الموضة  ،ستتعذب ٌوم
القٌامة  .نحن لسنا مؤمورٌن أن نتبع الموضة  .نحن مؤمورٌن بإتباع الشرٌعة .
أصبح الناس ٌتركون الشرٌعة وٌتبعون الموضة  .كال  ،هذا ال ٌصح  .لذلك الناس بالضٌق اآلن  .إنهم بالمتاعب  .هللا
ٌجعل عاقبتكم خٌر  .ولكً ٌزول الحمل عنا فً شهر صفر  " .قولوا  3مرات الشهادة  333أستغفرهللا ٌومٌا " كان
موالنا الشٌخ ٌقول ذلك  .وكل ٌوم سبحوا ٌحفظ قلوبكم من الظلمة .آمان ٌا ربً  .آمان ٌا ربً  .الفاتحة .
نرجو ان ٌمر بالخٌر .ال تبن وال ورق ٌمكنهم ان ٌقفوا بوجه السٌل  ،كل شًء سٌذهب بالسٌل  .سٌدنا المهدي سٌُكوم
الذهب وٌقول " الذي ٌرٌد ٌمكنه ان ٌؤتً وٌؤخذ "  .هللا ٌجمعنا به وٌمد بعمرنا لكً نجمتع به .أنا أٌضا أحاول  .فمن
سبعٌن سنة وأنا أنتظر  ،سبعٌن سنة  .الشكر هلل  .عشقه والشوق له ما زال فً قلوبنا  .وأدعوا ان ال ٌؤخذوا منً هذا
الشعور  .ماذا ٌمكننا ان نفعل ؟ اآلن  ،أصبحت ال انفع ألي شًء  .أفكر أننً سؤقع عندما أذهب من هنا الى هناك .
" فالحكم هلل العلً الكبٌر " كما ٌحب  .الحكم له  ،نحن لٌس لنا رأي  ،نحن عباده  .نحن فقط نتوسل ان نجتمع به ونرى
وجهه الذي هو مثل البدر ونقبل ٌده  .هللا ٌرضى عنكم  .إدعوا لً  .نحن أٌضا هللا ٌمد بعمرنا لنجتمع به  ،وأنتم أٌضا .
الفاتحة  .آمان ٌا ربً  .توبة ٌا ربً  .شكرا هلل  ،شكرا هلل ٌ .ا ربً  ،إبعث لنا من عبادك الطاهرٌن الذٌن سوف ٌُرشدونا
الى طرٌقك  .إحشرنا مع عبادك الطاهرٌن والصالحٌن  .لكً ٌُزٌلوا الذٌن ضللوا عن طرٌقك  .الذٌن ٌرٌدون قطع
طرٌقك إمحوهم عن وجه األرض ٌ .ا ربً  ،بلطفك وكرمك إجعل وجوهنا منورة وقلوبنا طاهرة .
هللا سبحانه وتعالى ٌعطٌنا أنوار إالهٌة  ،ولقلوبنا سرور  .هذا الشهر هو شهر صفر الخٌر  .فلٌؤتً بالخٌر وٌمر بالخٌر .
ٌؤتً إمداد اللطف اإللهً لعالم اإلسالم  .كل شهر له خصوصٌة عائدة له  ،لطف إالهً عائد لهذا الشهر فقط ٌ .جب ان
نحفظ أنفسنا إنشاء هللا  .هللا ٌحفظنا من الطرقات السٌئة وطمع الدنٌا  .الدنٌا لم تبقى ألحد  .عمر الدنٌا سبعة أآلف سنة ،
هذا هو الحساب  .وعندما تنتهً السبعة أآلف سنة تنتهً وتسكر دفاتر الدنٌا .
ونحن اآلن  ،بآخر ألف سنة  ،وبآخر هذه األف سنة أٌضا  .اآلن  ،نحن فً  3333هجري  ،ألٌس كذلك ؟ نعم  ،هذا هو
تقوٌمنا  .بسم هللا الرحمن الرحٌم  ،بسم هللا الرحمن الرحٌم  .الدنٌا لٌست ألحد ولم تدوم ألحد  .فً تركٌا  -اآلن ٌسمونها
تركٌا  ،فً السابق كانوا ٌُسمونها " أناضولٌا "  .مهما كان الرزق المكتوب لكم فً أناضولٌا  ،ستحصلون على نفسه فً
اوروبا ٌ .عنً  ،بذهابكم الى اوروبا لن ٌزٌد رزقكم  .هذا موضوع مهم  .لكن شعبنا ُتركوا جاهلٌن .
" والذي قُسملك حاصل لدٌك والذي لغٌرك ال ٌصل إلٌك  ،والقضاء تحكم فلزم السكون "  .هللا هللا  ،هللا هللا  .لكن لمن
تتحدث ؟ مع ان القرآن عظٌم الشؤن وضح كل شًء  .لكن اآلن فً هذا الزمن لم ٌبقى أحد لكً ٌقرأ القرآن  ،أصبح
عددهم قلٌل  " .والقضاء تحكم فلزم السكون " .هللا هللا  .الذي قُسملك  ،القرآن عظٌم الشؤن ٌقول  " :نحن قسمنا "  .اآلٌة
الكرٌمة " نحن قسمنا "  .نحن قسمنا بٌنكم الرزق .
ال ٌمكن ألحد ان ٌؤخذ أكثر مما هو مقسوم له  .المقسوم لك تجده امامك  .لكن  ،ألننا وصلنا الى آخر الزمان  .أصبحوا
الناس جاهلٌن ٌ .ظنون أنهم إذا ذهبوا من هنا الى هناك  ،ومن هناك الى هنا ٌ ،زٌد رزقهم  .كال  ،رزقنا ال ٌزٌد  .انتم
تذهبون فقط ألنه مقسوم لكم ان تشربوا ماء هناك  ،تذهبون الى تلك البالد  .تذهبون من أجل الماء .األكل ٌؤتً إلٌك لكن
الماء ٌجب ان تذهب إلٌه  .الماء المكتوب لك ان تشربه موجود هناك  .هللا هللا .
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الجهل جعل الناس والمسلمٌن ٌ ،خسروا الدٌن واإلٌمان  .وقعوا فً طمع الدنٌا  .الناس جمٌعا ٌركضون وراء الدنٌا :
"نربح أكثر  ،نجمع أكثر ُ ،نصبح أغنٌاء" .الغنى الموجود فً الدنٌا لٌس له فائدة  .حاولوا ان تكونوا أغنٌاء فً اآلخرة .
لذلك اآلن  ،حاولوا ببطء العودة الى دٌاركم هذا أفضل  .إتركوا اإلسالم لاللمان فً اوروبا  .لكً ٌعتادوا ان ٌمشوا فً
طرٌق اإلسالم  .إتركوا الهولندٌٌن  .إتركوا فرنسا  ،وإنكلترا .علموهم اإلسالم وعودوا الى بالدكم  ،الى أماكنكم .
نحن ال ٌمكننا المحافظة على دٌننا وإٌماننا فً اوروبا  .ال تكونوا موظفٌن  .كونوا مزارعٌن  .كن راعً  ،او صاحب
صنعة  .النبً علٌه الصالة والسالم قال  "،إبحثوا عن رزقكم تحت خباٌا األرض "  .شكرا هلل  ،بلدكم ملٌئة بمقامات
األولٌاء  ،مزٌنة بالمساجد  .أنتم عندما غادرتم أصبحوا متروكٌن  ،إنهدموا .
كونوا حذرٌن الستعادة ما تبقى من أشٌائكم القدٌمة  ،فً بالدكم  ،ما ٌطلق علٌه " مٌراث األجداد " .إقرأوا القرآن ،
وعلموا القرآن  .إقرأوا من الكتب القدٌمة  .الكتب القدٌمة التً أتحدث عنها مكتوبة باللغة العثمانٌة .هإالء الخونة لم
ٌتركوا لنا دٌن واللغة التً نتكلمها خربطوها  .الكتب فً بلدكم  ،مثل األحمدٌة وانوار العاشقٌن و ُمزكً النفوس  ،ومثل
المحمدٌة  .هذه الكتب ترضٌنا إذا قرأتوها  .الكتب التً ٌكتبها هإالء الجدد وٌرسلونها لً  .أشٌاء كثٌرة لكنها ال ُترضً
اإلنسان  .أعطنً العصا .
الفاتحة .
هللا هو هللا هو هللا هو حق  .هللا هو هللا هو هللا هو حق  .هللا هو هللا هو هللا هو حق  .حسبنا هللا ونعم الوكٌل نعم المولى
ونعم النصٌر غفرانك ربنا وإلٌك المصٌر  .اللهم ثبتهم على الحق  .اللهم ثبتهم على الحق  .اللهم ثبتهم على الحق  .بجاه
من أنزلت علٌه سورة الفاتحة .
هذا شهر صفر ٌ .ومٌا  ،قولوا  3مرات الشهادة و 333مرة أستغفر هللا  .هذا الشهر  ،صفر  ،فٌه ثقل  .لكً ٌُزال هذا
الحمل من فوقنا  ،ونستغفر ربنا من ذنوبنا  .ثالثماٌة أستغفر هللا  ،ثالث مرات الشهادة  .ثالثماٌة أستغفرهللا  ،أستغفرهللا ،
أستغفرهللا  .بعدها ٌمكنك ان ُتعطً سنت واحد  ،او خمسة سنتات  -وفقا للعملة الموجودة فً مكانكم .
كل ٌوم ضع صدقة عنك وعن اوالدك والعائلة لدفع البالء .ال ُتعطً صدقاتك فً ذاك البلد .فً اوروبا ال ٌوجد أحد ٌطلب
صدقة  .أفلسوا وسٌُفلسوا أٌضا  .انتم ال ُتفلسوا .الذٌن ٌحافظون على اإلسالم ال ٌُفلسون  ،ال فً الدنٌا وال فً األخرة .
أرسلوا صدقاتكم الى ضٌعكم  ،الى بلدكم  ،ألقربائكم وعائلتكم فً بلدكم  .لكً ٌفرحوا  ،وإذا أردتم  ،المال الذي
جمعتوه  ،حاولوا ان ترمموا المقامات القدٌمة لكً تبرق وتصبح منٌرة  .وقلوبنا ٌمكنها ان تستٌقظ بالذكر .
الفاتحة .
هللا ٌرضى عنكم  .حاولوا ان ُتظهروا اإلحترام  .زائر  :هللا ٌرضى عنك أنت وٌجعلك من الذٌن ٌُمدحون فً حضرة نبٌنا
علٌه الصالة والسالم  .موالنا  :الحمد هلل  ،ماذا ٌمكننا ان نفعل ؟ الدنٌا ما بقٌت للسلطان سلٌمان  .ال تقدموا مجهودكم
للدنٌا  ،إعملوا أكثر لآلخرة  -هللا ٌرضى عنكم  .هللا ٌزٌد هٌبتكم ! عودوا الى القدماء  ،عودوا للعثمانٌٌن .
الفاتحة .
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